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Fabricante italiana de massas traz chef famoso para lançar uma linha de molhos 
prontos. A italiana De Cecco, que vende cerca de 700 toneladas de suas massas por 
ano no mercado brasileiro, além de molhos, polpa de tomates, tomates pelados e 
azeite com sua marca, quer aumentar e, principalmente, diversificar suas importações 
em 2006. A De Cecco faturou € 216 milhões em 2005 aumentando em 9% sua 
participação na Itália e 12% suas exportações. No mercado brasileiro, no ano passado, 
a De Cecco - única marca premium italiana de alta vendagem e distribuição nacional - 
cresceu 38%.  
 
A primeira investida de marketing da De Cecco no País, este ano, foi trazer, com a 
Cadal, sua importadora exclusiva aqui, o consultor gastronômico e chef Heinz Beck, do 
restaurante La Pergola, o único de Roma cotado com três estrelas no Guia Michelin.  
 
A performance de Beck no Brasil, além de evidenciar o caráter premium da marca, 
teve como objetivo o lançamento nacional de molhos que levarão a assinatura do chef 
alemão.  
 
Os molhos estão sendo lançados mundialmente este ano e, diz Enrico Iannone, diretor 
da De Cecco, que o Brasil foi um dos primeiros países a receber a novidade. "O País é 
um mercado muito importante para nós. Ocupa o décimo lugar em volume entre os 80 
países para os quais nós exportamos", conta Iannone. A expectativa é de um 
crescimento este ano em torno de 20%. O mercado nacional importa ao todo 40 tipos 
diferentes de massa dos 170 tipos que a De Cecco fabrica.  
 
Lia Marzagão, sócia-diretora da importadora Cadal, explica que os novos molhos em 
cinco versões - quatro a base de molho de tomate e um pesto - devem chegar ao 
Brasil dentro de dois meses. Um sexto produto, o molho branco, está sendo 
desenvolvido pela De Cecco. Também vai chegar ao mercado nacional pela Cadal. Lia 
diz que a distribuição da De Cecco é nacional. Dos 40 tipos importados, 18 deles, de 
formatos mais usuais para os brasileiros, são distribuídos por meio dos 
supermercados, delicatessens e restaurantes.  
 
A Sociedade De Cecco S.A produz massas desde 1887 e está hoje em sua quinta 
geração. "A De Cecco é um modelo de capitalismo familiar italiano, líder no setor e 
sempre em expansão", comenta Iannone. A empresa produz, por dia, 500 toneladas 
de pasta de 170 tipos diferentes. Em 2005 produziu 132,5 mil toneladas de pasta das 
quais 75 mil para a Itália e 57 mil para exportação. Seu principal mercado é os Estados 
Unidos, onde vende seus produtos a 111 anos.  
 
A origem da empresa foi o Moinho e Pastificio Fratelli De Cecco, na região do Abruzzo, 
que produzia há quase 120 anos a farinha de moinho de pedra Zi Nicola. Ao longo dos 
anos foram inauguradas diversas unidades. Uma curiosidade: o cantor Frank Sinatra 
convidou seu amigo dono da fábrica de marmelada Schumaker para comprar a De 
Cecco. Por pouco o negócio não foi realizado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


